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Ερώτηση Nο. 1  

Αναφέρεται ότι η προσφορά πρέπει να είναι γραμμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Απλά θέλω να επιβεβαιώσω, αν μπορεί να είναι γραμμένη στα Ελληνικά. 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 1  

Ναι, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 

Ερώτηση Nο. 2  

Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πρέπει να υπάρχει εφεδρικό προσωπικό ανά πάσα στιγμή; Δεδομένου ότι 

το αντικείμενο της σύμβασης είναι σαφές και διευκρινίστηκε κατά την ημέρα επίσκεψης, για ποιό 

λόγο να χρειαστεί έκτακτο προσωπικό / εφεδρικό;  

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 2  

 

Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία και τον επιμερισμό των εργασιών όπως 

περιγράφονται στην ενότητα 3 των εγγράφων του Διαγωνισμού, μπορεί να επιλέξει την 

ομάδα που θα εκτελέσει τις εργασίες και η οποία μπορεί να μην είναι σταθερή σε αριθμό 

καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.  Ωστόσο, η εκτέλεση των εργασιών χρωματισμού θα 

γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη διπλωματούχου Μηχανικού ή Υπομηχανικού/Εργοδηγού του 

Αναδόχου με σκοπό την επιθεώρηση, το συντονισμό και τον προγραμματισμό των εργασιών, 

τη συμμετοχή του σε συσκέψεις, και τον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού του 

Αναδόχου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόβλεψη για αναπλήρωση, σε περίπτωση ανάγκης, 

είτε του επιβλέποντος είτε μελών του εργατικού προσωπικού ώστε να διατηρείται 

καθημερινά ο απαραίτητος αριθμός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.  

Ερώτηση Nο. 3  

Όσον αναφορά την ασφάλιση του έργου έναντι αστικής/επαγγελματικής ευθύνης, για πόσο 

χρονικό διάστημα πρέπει να είναι σε ισχύ, δεδομένου ότι επηρεάζει τα κοστολόγια; 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 3  

Όπως αναφέρεται στο σημείο 3.5 (σελ 17) των εγγράφων του Διαγωνισμού, η ασφάλιση του 

έργου θα ισχύει για όλη την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών χρωματισμού. 
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Ερώτηση Nο. 4  

Επίσης υπάρχουν τυχόν κρατήσεις, όπως για παράδειγμα ισχύει για τα δημόσια έργα;  

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 4  

Όχι.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους μόνο το γεγονός ότι σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση που φορολογείται με το καθεστώς του ελεύθερου 

επαγγελματία, θα γίνεται από πλευράς Cedefop παρακράτηση φόρου 20% (σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα περί παρακράτησης φόρου).  Από κάθε τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος, θα παρακρατείται το 20% το οποίο θα 

αποδίδεται στο ελληνικό κράτος απευθείας από το Cedefop, και ο ανάδοχος θα λάβει στο 

τέλος του έργου την αντίστοιχη γραπτή βεβαίωση από το Cedefop για κάθε δέουσα χρήση 

στην εφορία. 

 

Ερώτηση Nο. 5  

Πόσο συνολικό χρονικό διάστημα θα έχετε ''κρατημένη'' την εγγυητική μου αν είμαι ο ανάδοχος 

του έργου, δεδομένου ότι επηρεάζει τα κοστολόγια; 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 5  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του τελικού ποσού της Σύμβασης, θα 

κρατηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών χρωματισμού.  

 

Ερώτηση Nο. 6  

Θα χρειαστεί κάποια ασφαλιστική ενημερότητα έδρας αλλά και έργου για την πληρωμή κάθε 

πιστοποίησης, όπως γίνεται στα δημόσια έργα;  

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 6  

Όχι, δε θα χρειαστεί ασφαλιστική ενημερότητα έδρας ή έργου για την πληρωμή. 

 

Ερώτηση Nο. 7  

Kαι μια ερώτηση ακόμη απλά προς επιβεβαίωση: στο ποσό των 70.000 Ευρώ που έχετε 

προϋπολογίσει περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.; 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 7  

Όχι, στο ποσό των 70000 Ευρώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  Όπως φαίνεται και στον 

πίνακα της οικονομικής προσφοράς στο παράρτημα Α οι προσφερόμενες τιμές μονάδες είναι 

χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

 


